
Gislaved Västbo Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte 2021-10-19
Närvarande: Ordförande Solveig Karlsson,Vice ordförande Reine Lidén, Kassör
Karin Lindh, Sekreterare Carin Grönkvist. och Suppleant  Jerker Andersson.
Anmält förhinder: Ledamot Christina Josefsson, Suppleant Bernt Lindsten, 
Ledamot Malin Bennet.

§ 48. Mötets öppnande.
Ordförande Solveig Karlsson hälsade alla välkomna.

§ 49. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 50. Val av två justeringsmän.
Att justera dagens protokoll valdes Karin Lindh och Jerker Andersson.

§ 51. Föregående protokoll ( medlemsmöte).
Föregående protokoll  lästes upp och godkändes, och lades till handlingarna.

- Vad gäller frågan om fönsterbyten som togs upp på medlemsmötet, så har Jerker 
Andersson och Reine Lidén inspekterat klubbstugans fönster. Fönsterbyte anses inte 
behövas då inget av fönstren var murkna. Styrelsen beslöt att vi ska hjälpas åt att 
skrapa, kitta om och måla dem till våren, då kommer de att hålla i åtskilliga år framåt.

§ 52. Ekonomirapport. 
Kassör Karin Lindh redogjorde för klubben ekonomi, vilken är god.
Vi har fått 500 kr av Bo Carlsson. 

§ 53.  Sektorer 
Tävling -  Då ingen repr. från sektorn är närvarande, skjuts rapporten upp till nästa 
styrelsemöte.

 Utbildning – Valpkurs nr 2 med instruktör Solveig Karlsson startade den 16/10 med 
5 deltagare. Fortsättningskurs valp/unghund med Marianne Ström startade den 18/10 
med 10 deltagare.



 Carin G, ska ta med sina kursdeltagare till Värnamo BK lördagen den 23/10 för att 
titta på en officiell lydnadstävling.
 
 Kök – Karin Lindh, vi kommer att justera priser på kaffe och läsk from nästa år.

§ 54.  Övriga frågor

-  Solveig Karlsson. 
Vi måste få ihop en valberedning. Vi hjälps åt att kolla runt.
Poster att tillsätta är:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
I suppleant
Revisor
Revisor suppleant

- Gislaveds Glasmästeri ska laga den trasiga glasdörren på altanen. Det kostar ca 
1500 kr  +transportkostnad. Solveig K. Ordnar detta.

- Monica Schultz som hjälper oss när vi inte har egen tävlingsledare ska ha arvode 
och reseersättning som andra. Carin G. Kontaktar henne om kontonummer och antal 
mil hon rest.
Hon får träna på våra planer när hon vill.

- Solveig ska kolla om det går att få tag på blank plåt till träningsspegeln som vi ska 
sätta upp till våren.

- Vi planerar för funktionärsfest i november. Inbjudan kommer att skickas via e-post.
Karin L. kollar med Carlsson matsalar om datum.

- Jerker Andersson.
- Jerker har kollat vad materialet till att sätta nya elkontakter på utsidan stugan skulle 
kosta. Det rör sig om ca, 1000 kr i material om vi sätter upp allt själva. Elektrikern 
som ska göra själva elinstallationen ska återkomma med sitt pris. Vad det ser ut som 
så är det en viss oordning i elskåpet, som ev. måste rättas till också.

- Vi ska även be elektrikern kolla vad som är fel på taklampan som inte fungerar.

- Det börjar bli dags att elda upp rishögen från städdagen. Jerker tar kontakt med 
brandstationen om det är något vi behöver anmäla till dem.



- Han ska även kolla om vi kan be någon bocka till nya stålstag till det  trasiga  
hopphindret.

- Reine Lidén 
Reine har lagat vippbrädan på agilityplanen. 
 

Nästa möte den 23 november 2021 kl. 18.30.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet Ordförande

Sekreterare Carin Grönkvist                                  Solveig Karlsson

Justeras                                                                   Justeras

Jerker Andersson                                                    Karin Lindh           


